Procedimentos para Amamentação feita por pais e mães Durante
a Administração do Exame
O Conselho Internacional de Avaliação de Consultores em Lactação (IBLCE) se dedica a
apoiar a lactação e cuidados na amamentação feita por pais e mães. Portanto, é apropriado que
o IBLCE crie oportunidades para candidato(as) ao exame que também estejam amamentando,
para que amamentem ou extraiam leite durante o exame IBCLC, ao mesmo tempo em que
mantem a segurança do exame. É necessário que essas permissões preencham todos os
requisitos para garantir a segurança do exame IBLCE e, ao mesmo tempo, ofereçam soluções
razoáveis que permitam aos(às) candidatos(as) amamentar ou extrair o leite durante a
aplicação do exame. Por este motivo, será permitido um intervalo para amamentação ou
extração de leite após a primeira parte do exame, mas não será concedido tempo extra para a
conclusão do exame. Além disso, todos(as) os(as) candidatos(as) ao exame, incluindo
aqueles(as) que estejam amamentando ou extraindo leite, não poderão voltar à primeira parte
do exame após sua conclusão.
A seguir, um resumo dos procedimentos para o intervalo de amamentação.
1. Candidatos(as) que estejam amamentando podem solicitar providências para deixar a

sala de prova de forma a amamentar ou extrair leite durante o exame IBCLC.
2. A solicitação para o intervalo de amamentação durante o exame deve ser feita com
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antecedência, na inscrição e comprovada por documentação emitida por terceiros, como
uma cópia da data de nascimento da criança ou data estimada do nascimento.
Será pedido ao(à) candidato(a) que deixe a sala de prova para amamentar ou extrair o
leite em local distante o suficiente da sala de prova para que os outros candidatos não
sejam incomodados.
O IBLCE fornecerá ao(à) candidata as informações relativas ao horário
específico para o intervalo de amamentação e como combinar
antecipadamente com o prestador do serviço de exame.
Em caso de amamentação ou extração para múltiplos, notificar o IBLCE.
É responsabilidade do responsável por cuidar da criança, trazê-la ao local pré-determinado
para o intervalo, no horário pré-determinado. Por razões de segurança, os(as)
candidatos(as) não têm permissão para usar telefone celular para se comunicar com o
responsável por cuidar da criança. Somente a criança e um(a) cuidador(a) podem
encontrar o(a) candidato(a) no local e horário pré-determinados. Note que os(as)
cuidadores(as) e as crianças não podem entrar na sala de prova.
Os intervalos para amamentação têm 30 minutos de duração.
Embora todos os esforços sejam feitos para encontrar um centro de exames
próximo aos(às) candidatas, que possa acomodar esses arranjos, o centro de
exames talvez não seja o mais próximo da residência do(a) candidato(a).
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